15 lipca 2010 r.

Komunikat z 106. posiedzenia
Komisji Nadzoru Finansowego
w dniu 15 lipca 2010 r.
1.

W sto szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
•
•
•
•

2.

Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•
•
•
•
3.

Pana Wiesława Kozaczka na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu
Podlaskim,
Pani Marty Seweryny Protasiewicz na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w
Rutce-Tartak,
Pana Zbigniewa Staszaka na Prezesa Zarządu HDI-Gerling śycie Towarzystwo
Ubezpieczeń SA,
Pana Sebastiana Ślandy na Członka Zarządu Santander Consumer Bank SA.
Komisja jednogłośnie nie wyraziła zgody na powołanie:

•

Pana Michała Konopko na Prezesa Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego
w Knyszynie

ze względu na brak rękojmi ostroŜnego i stabilnego zarządzania bankiem.
4.
Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzanie działalności maklerskiej
w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
doradztwa inwestycyjnego oraz sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz
innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów
finansowych przez:
•

Advanced Financial Solutions sp. z o. o.

5.
Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji
o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez:
•
•

Deutsche Bank PBC SA,
Dom Maklerski IDM SA.
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6.
KNF jednogłośnie wyznaczyła do dnia 15 sierpnia 2010 r. maksymalny termin nabycia
przez Société Beaujon z siedzibą w ParyŜu akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50%
głosów na walnym zgromadzeniu:
•

AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA.

7.
Komisja jednogłośnie nałoŜyła na byłego prezesa zarządu spółki publicznej FON SA
karę pienięŜną w wysokości 100 tysięcy złotych za raŜące naruszenie obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, polegającego na
nieprzekazaniu w ustawowym terminie informacji poufnej o rozwiązaniu współpracy spółki z
Lemną Internataional Inc. z USA we wrześniu 2009 r.
8.

Komisja zapoznała się z wynikami ankiety nt.:
•

9.

jakości portfela kredytów mieszkaniowych złotowych i kredytów mieszkaniowych
denominowanych w walutach obcych.
Kolejne posiedzenia KNF zaplanowane są na:

•
•
•
•
•

5 sierpnia 2010 r.
31 sierpnia 2010 r.
14 września 2010 r.
28 września 2010 r.
12 października 2010 r.
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